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Algemene gegevens
Naam onderneming
Benlig B.V. en Benlig Holding B.V.

25-07-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benlig B.V.
("Benlig"), opgericht op 15 februari 2016, statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te Laren aan de Kerklaan 9b (1251 JR).

25-07-2019
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De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benlig Holding B.V.
("Benlig Holding"), opgericht op 29 februari 2016, statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende te Laren aan de Kerklaan 9b (1251 JR).
Ten aanzien van Benlig en Benlig Holding zal gezamenlijk een
voortgangsverslag w orden uitgebracht. De gezamenlijke verslaglegging is
opgenomen in het openbare faillissementsverslag van Benlig.

Activiteiten onderneming
Benlig exploiteert onder de naam La Ligna 29 damesmode w inkels door heel
Nederland. De verkoop vindt plaats in drie typen w inkels, te w eten i) reguliere
w inkels, ii) semi-outlet w inkels en iii) outlet w inkels.
Benlig Holding verricht geen bedrijfsactiviteiten, maar is eigenaar van het
w oordmerk "La Ligna".

Financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Benlig en Benlig Holding vormen voor de Vennootschapsbelasting een fiscale
eenheid.
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Benlig
Het boekjaar 2016 loopt van 15 februari 2016 tot en met 31 december 2016.
Het boekjaar 2017 loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Balanstotaal 2016: € 2.307.971,=
Balanstotaal 2017: € 874.115,=
W inst en verlies 2016: € -478.937,=
W inst en verlies 2017: € -2.728.758,=
Omzet 2016: € 8.212.417,=
Omzet 2017: € 9.298.669,=
Benlig Holding
Het boekjaar 2016 loopt van 15 februari 2016 tot en met 31 december 2016.
Het boekjaar 2017 loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Balanstotaal 2016: € 336.790,=
Balanstotaal 2017: € 59,=
W inst en verlies 2016: € -477.822,=
W inst en verlies 2017: € -2.723.822,=
Omzet 2016: € 8.212.417,=
Omzet 2017: € 9.298.669,=
De jaarrekeningen over het jaar 2018 w aren op faillissementsdatum nog niet
opgemaakt. De curator heeft de voorlopige cijfers over 2018 en 2019 bij de
bestuurder opgevraagd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Op faillissementsdatum had Benlig ongeveer 85 personeelsleden in dienst.
Uit de jaarrekeningen volgt dat Benlig in 2016 gemiddeld 80 personeelsleden
in dienst had en in 2017 gemiddeld 97.
Benlig Holding heeft de afgelopen jaren geen personeelsleden in dienst gehad.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 565.675,12

25-07-2019
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Toelichting
Het saldo op de boedelrekening van Beling bedraagt per 24 juli 2019 €
565.675,12.
Het saldo op de boedelrekening van Beling bedraagt per 24 juli 2019 € 0,=.

€ 537.315,73

25-10-2019
2

€ 554.884,88

24-01-2020
3

€ 548.743,05

24-04-2020
4

€ 548.743,05

24-07-2020
5

€ 456.858,23

23-10-2020
6

€ 456.858,23

22-01-2021
7

€ 456.897,03

22-04-2021
8

€ 455.449,95

21-10-2021
10

€ 451.418,36

21-01-2022
11

€ 450.985,87

21-04-2022
12

€ 569.931,77
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t/m
20-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

263 uur 25 min

2

191 uur 20 min

3

54 uur 0 min

4

12 uur 45 min

5

43 uur 25 min

6

10 uur 50 min

7

3 uur 0 min

8

19 uur 30 min

9

41 uur 29 min

10

1 uur 0 min

11

12 uur 15 min

12

6 uur 45 min

13

5 uur 10 min

totaal

664 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Gelet op de verw evenheid van de faillissementen, zijn de uren tot nu toe
geconsolideerd bijgehouden. De geconsolideerd bestede uren in de eerste
verslagperiode zijn 263 uur en 42 minuten.
Aan Benlig en Benlig Holding is op 19 juni 2019 surseance van betaling
verleend. De bew indvoerder heeft de eerste dagen van de surseance een
beeld van de ondernemingen gevormd. In dat kader is overleg gew eest met de
bestuurder en de betrokken leveranciers. De stand van de boedel bleek
zodanig te zijn, dat de preferente schulden (o.a. belastingdienst, loon
personeel) en boedelkosten niet voldaan konden w orden, zodat de
bew indvoerder genoodzaakt w as de intrekking van de surseance te
verzoeken. Bij beschikking van 25 juni 2019 zijn Benlig en Benlig Holding failliet
verklaard.
Curatoren hebben de bedrijfsactiviteiten van Benlig voortgezet en met de
leveranciers afspraken gemaakt over de verkopen vanaf 19 juni 2019.
Curatoren hebben een biedproces uitgeschreven en met verschillende
geïnteresseerde partijen gesproken over een doorstart van de activiteiten van
Benlig en Benlig Holding. Uiteindelijk hebben curatoren op 16 juli 2019 met
Omnim Investments B.V. (Omnim Investments) overeenstemming bereikt over
een doorstart. De verkopen vanuit de w inkels zal tot 1 augustus 2019 door
curatoren w orden voortgezet. De doorstarter zal deze activiteiten per 1
augustus overnemen.

25-07-2019
1

De afgelopen verslagperiode hebben curatoren intensief contact gehad met
verhuurders en opkopers over de verkoop van de w inkelinventaris en de
oplevering van de w inkels. Aangezien de doorstarter slechts een gedeelte van
de w inkels heeft overgenomen, hebben curatoren de resterende 23 w inkels
uiterlijk voor 1 oktober 2019 opgeleverd. Doordat de w inkelpanden door heel
Nederland verspreid zijn, heeft dit de nodige tijd in beslag genomen. Naast de
afw ikkeling van de doorstart en de oplevering van de w inkelpanden is tevens
een start gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

25-10-2019
2

In de derde verslagperiode hebben curatoren overleg gehad met de
(tussenpersonen van de) verhuurders over de oplevering van de panden en de
ingediende vorderingen. Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet.

24-01-2020
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Daarnaast hebben curatoren overleg gehad met de Belastingdienst en een
crediteur met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud inzake de toerekening
van de BTW .
In de vierde verslagperiode hebben curatoren overeenstemming bereikt met
een crediteur die een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud had gemaakt over
de toerekening van de BTW over de verkochte voorraad na faillissement.
Daarnaast hebben curatoren met enkele verhuurders overleg gehad over de
hoogte van de boedelvordering. Voorts hebben curatoren het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

24-04-2020
4

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren het oorzakenonderzoek en
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Curatoren hebben de eerste
bevindingen gedeeld met het bestuur. Tevens zijn aan het bestuur nadere
vragen gesteld. Daarnaast hebben curatoren overleg gehad met enkele
verhuurders over de hoogte van de boedelvordering.

24-07-2020
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In afgelopen verslagperiode hebben curatoren overleg gehad met de curator
van het in 2016 failliet verklaarde La Ligna. Als gevolg van een afrekening
tussen deze curator en de doorstarter (Benlig), had de boedel van Benlig nog
recht op een betaling van afgerond € 65.000,-. Dit bedrag is inmiddels
ontvangen. Curatoren hebben daarnaast overleg gehad met enkele
crediteuren over ingediende vorderingen. Voorts hebben curatoren overleg
gehad met het bestuur van Benlig Holding en Benlig over het
oorzakenonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek. Curatoren hebben
aanvullende informatie van de bestuurder ontvangen, zodat zij het
rechtmatigheidsonderzoek konden voortzetten.

23-10-2020
6

In afgelopen verslagperiode hebben curatoren overleg gehad met het UW V
over haar positie. Voorts hebben curatoren contact gehad met enkele
crediteuren over de hoogte van de ingediende vorderingen en enkele
debiteuren over te ontvangen creditbedragen. Daarnaast hebben curatoren
het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zullen in komende verslagperiode
nader overleg voeren met de bestuurder en het onderzoek afronden.

22-01-2021
7

In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren met het bestuur gesproken
over het rechtmatigheidsonderzoek en de oorzaken van het faillissement.
Curatoren hebben hun bevindingen gedeeld met het bestuur en het bestuur in
de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Daarnaast hebben curatoren
overleg gehad met de Belastingdienst over de OB-positie van Benlig en Benlig
Holding. Voorts hebben curatoren overleg gehad met enkele
(boedel)crediteuren over ingediende vorderingen.

22-04-2021
8

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.
Curatoren zullen deze reactie in komende verslagperiode bestuderen.
Curatoren hebben het streven het rechtmatigheidsonderzoek in komende
verslagperiode te kunnen afronden. De boedelvorderingen zijn afgelopen
verslagperiode vastgesteld en de vordering van de Belastingdienst is na
overleg verlaagd.

22-07-2021
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Curatoren hebben de inhoudelijke reactie van de bestuurder bestudeerd. In
komende verslagperiode zal ten aanzien van een aantal onderw erpen nader
onderzoek w orden gedaan, zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden
afgerond en curatoren hun conclusies kunnen delen.

21-10-2021
10

De afgelopen verslag periode hebben curatoren gereageerd op de informatie
die het bestuur heeft verstrekt naar aanleiding van vragen van curatoren.
Daarna heeft er overleg tussen het bestuur en curatoren plaatsgevonden.
Curatoren zijn in afw achting van een nadere inhoudelijke reactie van het
bestuur.

21-01-2022
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Afgelopen verslagperiode hebben curatoren een inhoudelijke reactie van het
bestuur ontvangen en heeft een bespreking plaatsgevonden. In de komende
periode zal nader overleg tussen curatoren en het bestuur plaatsvinden.

21-04-2022
12

In afgelopen verslagperiode heeft overleg tussen Curatoren en de (indirect)
bestuurder plaatsgevonden over de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Ten aanzien van betalingen die zijn verricht in de
periode voor faillissement verschillen partijen van mening over de vraag of
deze betalingen verricht hadden mogen w orden. Ter afronding van dit
dispuut en ter voorkoming van een procedure hebben partijen een minnelijke
regeling getroffen, zodat de faillissementen van Benlig en Benlig Holding in de
komende verslagperiode afgew ikkeld kunnen w orden.

21-07-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Benlig is Benlig Holding B.V., die op
haar beurt w ordt bestuurd door HW B Consultancy B.V. Enig bestuurder en
aandeelhouder van HW B Consultancy B.V. is Omnim Investments B.V., die op
haar beurt w ordt bestuurd door de heer S.H.J. Nienhaus (“Nienhaus”).

25-07-2019
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1.2 Lopende procedures
Curatoren hebben nog in onderzoek of op dit moment procedures lopen.

25-07-2019
1

Curatoren zijn niet bekend met lopende procedures van Benlig of Benlig
Holding.

24-07-2020
5

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De bij curatoren bekende verzekeringen zijn gecontinueerd.
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1

Curatoren hebben alle lopende verzekeringen geroyeerd. Als gevolg daarvan is
voor het beëindigen van de brandverzekering een restitutiebedrag van €
803,09 aan de boedel uitgekeerd.

24-01-2020
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1.4 Huur
Benlig huurde op de volgende 29 locaties w inkelpanden:
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Amsterdam, aan de W aldenlaan 124;
Amsterdam, aan de Beethovenstraat 7a;
Arnhem, aan de Jansstraat 3;
Bergen, aan de Breelaan 17;
Breda, aan de Korte Brugstraat 9;
Den Haag, aan de Passage 53;
Den Haag, aan de Frederik hendriklaan 13;
Deventer, aan de Broederenstraat 22;
Eindhoven, aan de Nieuw e Emmasingel 28;
Emmen, aan de Picassopassage 19;
Goes, aan de Ganzepoortstraat 1;
Groningen, aan de Stoeldraaierstraat 46;
Haarlem, aan de W armoesstraat 24;
Haren, aan de Brinkhorst 10;
Heemstede, aan de Binnenw eg 90;
Leeuw arden, aan de Kleine Kerkstraat 18;
Maastricht, aan de Spilstraat 16;
Nijmegen, aan de Marikenstraat 15;
Oegstgeest, aan de De Kempenaerstraat 28;
Oisterw ijk, aan de Stationsstraat 1;
Rotterdam, aan de Bergse Dorpsstraat 106;
's-Hertogenbosch, aan de Schapenmarkt 2;
Tilburg, aan de Juliana van Stolbergstraat 15;
Utrecht, aan de Lijnmarkt 19a;
Veenendaal, aan de Hoofdstraat 103;
W oerden, aan het Kerkplein 9;
Zeist, aan de Slotlaan 230;
Zutphen, aan de Sprongstraat 2;
Zw olle, aan de Diezierstraat 97.
Daarnaast huurde Benlig een kantoorpand in Laren aan de Kerklaan 9b.
Curatoren hebben met toestemming van de rechter-commissaris alle
huurovereenkomsten op 27 juni 2019 op grond van artikel 39 Fw opgezegd.
Curatoren zullen de komende verslagperiode afspraken maken met de
verhuurders - voor zover de doorstarter de desbetreffende huurovereenkomst
niet w enst over te nemen - over de oplevering van het gehuurde pand.
De doorstarter heeft de activiteiten van Benlig op een aantal locaties
doorgestart. Ten aanzien van de resterende 23 locaties hebben curatoren de
aanw ezige inventaris proberen te verkopen.
Curatoren hebben van 5 w inkels de w inkelinventaris verkocht aan de
verhuurders. Daarnaast is van 1 w inkel - in overleg met de verhuurder - de
w inkelinventaris verkocht aan de nieuw e huurder. 4 van de w inkelpanden zijn

25-10-2019
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in augustus 2019 aan de verhuurders opgeleverd en 2 in september 2019.
Een opkoper heeft ten aanzien van 10 w inkelpanden de w inkelinventaris
overgenomen en de betreffende w inkels leeggehaald. De w inkelpanden zijn
vervolgens tijdig aan de verhuurders opgeleverd.
Met de verhuurders van de resterende 7 w inkelpanden hebben curatoren
individuele afspraken gemaakt over de staat w aarin de panden w erden
opgeleverd. Ook deze w inkelpanden zijn allemaal voor eind september 2019
aan de betreffende verhuurders opgeleverd.
In het kader van de oplevering van verschillende w inkelpanden hebben
curatoren overleg gehad met verschillende verhuurders.

24-01-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 16 februari 2016 is La Ligna B.V. failliet verklaard. De activiteiten van La
Ligna B.V. zijn uiteindelijk in april 2016 door Benlig doorgestart (destijds
handelend onder de naam Blend Company B.V.). In februari 2018 is Nienhaus
bestuurder gew orden van Benlig Holding.
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Nienhaus heeft curatoren geïnformeerd dat hij na zijn aantreden als
bestuurder de overhead kosten aanzienlijk heeft kunnen terugbrengen. Ook is
Benlig met een aantal verhuurders lagere huurprijs overeengekomen. Echter,
op een aantal A-locaties dient per maand nog steeds een aanzienlijke huur te
w orden betaald.
Sinds januari 2019 is sprake van een aanhoudende omzetdaling. Deze
omzetdaling is momenteel in de gehele retailsector in Nederland gaande.
Daarnaast heeft Benlig op 4 juni 2019 een forse naheffingsaanslag
omzetbelasting ontvangen. Ondanks de in het vooruitzicht zijnde omzetstijging
voor de sale maanden juni en juli, voorzag Nienhaus dat Benlig Holding en
Benlig niet aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen, zodat hij is
overgegaan tot aanvraag van de surseance van betaling. Na inventarisatie is
door de bew indvoerder geconstateerd dat de preferente schulden en
boedelkosten niet voldaan konden w orden. De bew indvoerder en Nienhaus
hebben derhalve de rechtbank verzocht de surseance in te trekken en de
faillissementen uit te spreken.
De komende verslagperiode zullen curatoren onderzoek doen naar de oorzaak
van het faillissement.
In onderzoek.

25-10-2019
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Het onderzoek naar de oorza(a)k(en) van het faillissement zal de komende
verslagperiode w orden voorgezet.

24-01-2020
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In onderzoek.

24-04-2020
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Curatoren hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement.
Curatoren hebben de eerste bevindingen met het bestuur gedeeld en hebben
naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan het bestuur. Zij zijn in afw achting
van een antw oord.

24-07-2020
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Curatoren hebben van het bestuur van Benlig Holding en Benlig stukken
ontvangen over het oorzakenonderzoek. Curatoren zullen de komende
verslagperiode die stukken bestuderen en beoordelen of nader onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement noodzakelijk is.

23-10-2020
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Curatoren hebben de stukken van de bestuurder beoordeeld en zijn bezig met
het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

22-01-2021
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Naar aanleiding van de ontvangen stukken van het bestuur, hebben curatoren
(nader) onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement. De
bevindingen uit dat onderzoek hebben curatoren gedeeld met het bestuur. Het
bestuur is in de gelegenheid gesteld hier nader op te reageren. Curatoren zijn
in afw achting van een antw oord. Ondertussen doen curatoren verder
onderzoek naar de oorzaken op basis van de behandelde onderw erpen met
het bestuur.

22-04-2021
8

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen en zullen het onderzoek in komende verslagperiode
voortzetten.

22-07-2021
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Curatoren hebben geen reden om te tw ijfelen aan de door de bestuurder
opgegeven oorzaak van het faillissement. Door de aanhoudende omzetdaling
vanaf januari 2019 en de aanzienlijke naheffingsaanslag van de
Belastingdienst w as Benlig niet langer in staat aan haar verplichtingen te
voldoen.

21-07-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
85

25-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
25-07-2019
1

Toelichting
Het is niet bekend hoeveel personeelsleden in 2018 in dienst w aren bij Benlig.
Het gemiddeld aantal personeelsleden in de jaren 2017 en 2016 is opgenomen
onder het hoofdstuk "algemene gegevens" van dit verslag.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-6-2019

85

totaal

85

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op 27 juni 2019
ontslag aangezegd. Op 2 en 3 juli 2019 hebben op verschillende locaties in
Nederland personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de
personeelsbijeenkomsten is het personeel door curatoren verder geïnformeerd
over de gevolgen van het faillissement.

25-07-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-07-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

25-07-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 30.000,00

W inkelinventaris

€ 14.447,40

Goodw ill

€ 45.000,00

totaal

€ 89.447,40

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Benlig en Benlig Holding bestaan uit goodw ill en
inventaris. Curatoren hebben de goodw ill (bestaande uit onder andere IErechten, merknaam, domeinnaam, voorraad) aan Omnim Investments verkocht
voor € 45.000,=.

25-07-2019
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Op het moment van sluiten van de activaovereenkomst w as nog niet duidelijk
op w elke locaties de bedrijfsactiviteiten voortgezet konden w orden. Curatoren
zijn met Omnim Investments overeenkomen dat Omnim Investments de
bedrijfsinventairs overneemt van de w inkels die zij doorstart. Per w inkel zal
een vergoeding voor de inventaris w orden betaald. De hoogte van de fee is
afhankelijk van het soort w inkel en de locatie. De minimale koopprijs ongeacht het aantal w inkels dat w ordt doorgestart - is € 30.000,=. Indien
Omnim Investments in alle door haar gew enste w inkels kan doorstarten, zal
de verkoopprijs voor de bedrijfsinventaris oplopen tot € 62.500,=.
De inventaris in de w inkels die niet w orden doorgestart blijft eigendom van
Benlig en zullen curatoren via andere kanalen gaan verkopen.
Zoals toegelicht in paragraaf 1.4 van dit verslag hebben curatoren de nog
aanw ezige w inkelinventaris verkocht voor een totaalbedrag van afgerond €
14.450,= (incl. BTW ).

25-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris zijn geen pandrechten gevestigd. De opbrengst van
de bedrijfsinventaris komt derhalve toe aan de boedel, met behoud van het
voorrecht van de belastingdienst.

25-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop inventaris, aanschrijven opkopers, verhuurders, nieuw e huurders.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad Opus
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

25-10-2019
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nagenoeg alle voorraad van Benlig is bezw aard met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud of is geleverd in consignatie. Curatoren hebben met
leveranciers nieuw e margeafspraken kunnen maken voor de verkopen vanaf
19 juni 2019. Met leverancier Opus hebben curatoren overeenstemming bereikt
over de koopprijs van de aanw ezige voorraad. De niet verkochte voorraad die
curatoren van Opus hebben gekocht is in de doorstart verkocht aan Omnim
Investments.

25-07-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor het vaststellen van de aanw ezige voorraad hebben curatoren het NTAB
ingeschakeld. Curatoren hebben daarnaast de contracten met leveranciers
beoordeeld en vervolgens met leveranciers onderhandeld over nieuw e
margeafspraken. Voor het vaststellen van de geclaimde
eigendomsvoorbehouden is steekproefsgew ijs op locatie de
identificeerbaarheid van de goederen geverifieerd.

25-07-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Liquide middelen

€ 65.374,45

totaal

€ 65.374,45

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

In het kader van de afspraken tussen de curator van La Ligna en de
doorstarter (Benlig), had de boedel nog recht op een door de curator
ontvangen bedrag van afgerond € 65.000,-. Dit bedrag is afgelopen
verslagperiode door de curator van La Ligna overgemaakt naar de boedel.

23-10-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Curatoren hebben de debiteurenpositie van Benlig en Benlig Holding nog in
onderzoek.

25-07-2019
1

Curatoren hebben geen aanw ijzingen dat Benlig over een
debiteurenportefeuille beschikt. De komende verslagperiode zal dit - mede in
het kader van het rechtmatigheidsonderzoek - definitief w orden uitgesloten.

25-10-2019
2

In de administratie is een vordering ter grootte van afgerond € 500,= op een
debiteur aangetroffen. Curatoren zullen komende verslagperiode deze
vordering incasseren.

24-01-2020
3

Curatoren hebben de betreffende debiteur aangeschreven.

24-04-2020
4

De betreffende debiteur blijkt nog een openstaande vordering te hebben op
Benlig die nagenoeg gelijk is aan de vordering van Benlig op deze debiteur.

24-07-2020
5

Curatoren hebben van een verhuurder een eindafrekening ontvangen van de
servicekosten over het jaar 2019. Met deze verhuurder zijn afspraken gemaakt
over de creditering van de vordering.

22-01-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curatoren hebben alle banken aangeschreven. Tot op heden is bekend dat
Benlig tw ee bankrekeningen heeft bij ABN AMRO bank. Conform opgave van de
bank zal het totale saldo ad € 23.667,17 overgemaakt w orden naar de
boedelrekening. De bankrekeningen bij ABN AMRO bank w orden gebruikt voor
het afstorten van het contante geld. Daarnaast heeft Benlig een
garantierekening bij ABN AMRO bank voor de uitstaande bankgaranties.
Benlig heeft ook een bankrekening bij ING. Op deze bankrekening w orden de
dagelijkse pinbetalingen ontvangen. De ontvangen bedragen w orden
doorgestort naar de boedelrekening.
Ook Benlig Holding heeft een bankrekening bij ING. Conform opgave van de
bank is het totale saldo ad € 188,48 overgemaakt naar de boedelrekening.
Benlig en Benlig Holding hebben geen kredietfaciliteit bij een bank, zodat
curatoren geen vorderingen van de banken verw achten te ontvangen.

25-07-2019
1

5.2 Leasecontracten
Benlig leaste een auto. De leaseauto is door de leasemaatschappij opgehaald.

25-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zoals ook opgemerkt in paragraaf 3.6 van dit verslag, is nagenoeg alle
voorraad van Benlig bezw aard met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud of
geleverd in consignatie. Curatoren hebben met de betrokken leveranciers
afspraken gemaakt over de voorzetting van de activiteiten van Benlig. In dat
kader zijn curatoren met leveranciers nieuw e margeafspraken
overeengekomen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de
boedel de aanw ezige voorraad van een leverancier tegen een gereduceerd
tarief kunnen overnemen.

25-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curatoren hebben de banken aangeschreven en de eigendommen van derden
in kaart gebracht. Zie tevens paragraaf 3.7 van dit verslag.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

25-07-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van Benlig en
Benlig Holding gecontinueerd. Met ingang van 1 augustus 2019 zal de
exploitatie in een aantal w inkels door Omnim Investments w orden
overgenomen. De w inkels die niet mee gaan in de doorstart zullen per 1
augustus 2019 sluiten.

25-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het tijdelijk
voortzetten van de exploitatie in de w inkels en het realiseren van een
doorstart. In het volgende verslag zullen curatoren de financiële verslaglegging
over de boedelperiode opnemen. Daarnaast zal ik komende verslagperiode
met de leveranciers conform de gemaakte margeafspraken w orden
afgerekend.

25-07-2019
1

Curatoren hebben de exploitatie van de w inkels vanaf faillissementsdatum
voortgezet. In overleg met de verschillende leveranciers zijn afspraken
gemaakt over de verkoop, het kortingspercentage en de verdeling van de
opbrengst. De verkoopactiviteiten zijn per 1 augustus 2019 door de
doorstarter overgenomen. Met het voortzetten van de verkoopactiviteiten van
19 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 is een omzet van afgerond € 700.000,=
(incl. BTW ) gerealiseerd. Op basis van de gemaakte afspraken is een bedrag
van afgerond € 430.000,= (incl. BTW ) voor de boedel.

25-10-2019
2

In het kader van de eindafrekening over de boedelexploitatie hebben
curatoren afgelopen verslagperiode overleg gehad met de Belastingdienst en
de leveranciers w aarmee afspraken w aren gemaakt over de verkoop
gedurende de boedelexploitatie.

24-01-2020
3

De eindafrekening over de boedelexploitatie is afgew ikkeld met de betrokken
leveranciers, zodat komende verslagperiode de BTW aangifte over de
boedelperiode kan plaatsvinden.

24-04-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Curatoren hebben veel contact gehad met de bestuurder en HR manager van
Benlig. Daarnaast hebben curatoren met verschillende crediteuren en
leveranciers contact gehad over de betalingen tijdens de voortzetting.

25-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Curatoren hebben op 16 juli 2019 overeenstemming bereikt met Omnim
Investments. De kooprijs is als volgt samengesteld:
Goodw ill: € 45.000,=
Inventaris: € 30.000,=
Zoals in paragraaf 3.3 van dit verslag is opgenomen kan deze verkoopprijs nog
stijgen indien de doorstarter meer w inkels overneemt.
De koopprijs ad € 75.000 is door Omnim Investments op 24 juli 2019 voldaan.

6.5 Verantwoording

25-07-2019
1

6.5 Verantwoording
Curatoren hebben voor de transactie toestemming van de rechter-commissaris
ontvangen.

25-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 75.000,00

25-07-2019
1

Toelichting
Zie paragraaf 6.4 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

25-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Curatoren hebben contact gehad met verschillende geïnteresseerde partijen
en onderhandeld over de doorstart. Voor de w aardering van de inventaris en
controle van de aanw ezige voorraad hebben curatoren het NTAB ingeschakeld.

25-07-2019
1

Afronden boedelexploitatie, afrekening leveranciers, positie belastingdienst.

25-10-2019
2

Curatoren hebben met de Belastingdienst en een leverancier met een
rechtsgelding eigendomsvoorbehoud nader overleg gehad over de toerekening
van de BTW .

24-01-2020
3

Zoals ook opgemerkt in paragraaf 6.2 van dit verslag is de eindafrekening over
de boedelexploitatie afgew ikkeld met de betrokken leveranciers. Daarmee zijn
alle w erkzaamheden met betrekking tot de doorstart afgerond, zodat komende
verslagperiode de BTW aangifte over de boedelperiode kan w orden gedaan.

24-04-2020
4

Curatoren hebben met de Belastingdienst contact gehad over de verschuldigde
omzetbelasting en zijn in afw achting van de reactie van de Belastingdienst.

24-07-2020
5

Curatoren hebben nog geen inhoudelijke reactie van de Belastingdienst mogen
ontvangen.

23-10-2020
6

Curatoren zijn nog in afw achting van een inhoudelijke reactie van de
Belastingdienst.

22-01-2021
7

Afgelopen verslagperiode hebben curatoren overleg gehad met de
Belastingdienst over de verschuldigde omzetbelasting. Curatoren zijn in
afw achting van een definitief overzicht van de vastgestelde omzetbelasting.

22-04-2021
8

De Belastingdienst heeft toegezegd een aantal opgelegde aanslagen op nihil
te stellen. Curatoren zijn in afw achting van de schriftelijke bevestiging van de
Belastingdienst.

22-07-2021
9

Curatoren zijn in afw achting van de schriftelijke bevestiging van de
Belastingdienst.

21-10-2021
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Van de accountant en van de bestuurder hebben curatoren verschillende
financiële gegevens ontvangen. Curatoren zullen de aanw ezige administratie
nader onderzoeken.

25-07-2019
1

In onderzoek.

25-10-2019
2

Naar aanleiding van hun voorlopige bevindingen hebben curatoren vooralsnog
geen reden om aan te nemen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

24-01-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Benlig
2016 gedeponeerd op: 2 november 2017
2017 gedeponeerd op: 8 november 2018
Beide jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

25-07-2019
1

Benlig Holding
2016 gedeponeerd op: 21 december 2017
2017 gedeponeerd op: 8 november 2018
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Curatoren hebben de financiële stukken en originele jaarrekeningen
opgevraagd bij de bestuurder.

25-07-2019
1

Uit de jaarrekeningen van Benlig en Benlig Holding 2016 en 2017 volgt dat
zow el Benlig als Benlig Holding behoren tot de categorie kleine
rechtspersonen, voor w ie geen plicht bestaat tot het laten uitvoeren van
accountantscontrole op de jaarrekening.

24-01-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

25-07-2019
1

In onderzoek.

25-10-2019
2

Zow el Benlig Holding als Benlig heeft aan haar stortingsverplichting voldaan.

24-04-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

25-07-2019
1

Dit moet nog w orden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken
gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, het voortzetten van
de bedrijfsactiviteiten en het realiseren van de doorstart. Komende
verslagperiode zullen curatoren beginnen met het onderzoek.

Toelichting

25-10-2019
2

In onderzoek.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode hebben curatoren hun onderzoek voortgezet.
Curatoren verw achten komende verslagperiode de eerste bevindingen van het
onderzoek met de bestuurder te kunnen delen.

24-01-2020
3

Toelichting

24-04-2020
4

In onderzoek.

Toelichting

24-07-2020
5

Naar aanleiding van hun voorlopige bevindingen hebben curatoren vragen
gesteld aan het bestuur. Zij zijn in afw achting van een antw oord.

Toelichting

23-10-2020
6

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode een inhoudelijke reactie en
aanvullende informatie van de bestuurder ontvangen. Curatoren zullen het
onderzoek komende verslagperiode voortzetten en beoordelen of het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden afgerond.

Toelichting

22-01-2021
7

Curatoren hebben de afgelopen verslagperiode de stukken van de bestuurder
beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zijn curatoren bezig met het
rechtmatigheidsonderzoek en zullen zij in komende verslagperiode nader
overleg hebben met de bestuurder.

Toelichting

22-04-2021
8

Curatoren hebben overleg gehad met het bestuur. In het bijzonder zijn de
bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek met het bestuur gedeeld en besproken. Het
bestuur is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Curatoren zijn in
afw achting van een inhoudelijke reactie.

Toelichting

22-07-2021
9

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode een inhoudelijke reactie van de
bestuurder ontvangen en zullen het onderzoek in komende verslagperiode aan
de hand van deze reactie voortzetten. Curatoren hebben het streven het
rechtmatigheidsonderzoek in komende verslagperiode af te ronden.

Toelichting

21-10-2021
10

Curatoren hebben de inhoudelijke reactie van de bestuurder bestudeerd. In
komende verslagperiode zal ten aanzien van een aantal onderw erpen nader
onderzoek w orden gedaan, zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden
afgerond en curatoren hun conclusies kunnen delen.

Toelichting

21-01-2022
11

De afgelopen verslag periode hebben curatoren gereageerd op de informatie
die het bestuur heeft verstrekt naar aanleiding van vragen van curatoren.
Daarna heeft er overleg tussen het bestuur en curatoren plaatsgevonden.
Curatoren zijn in afw achting van een nadere inhoudelijke reactie van het
bestuur.

Toelichting

21-04-2022
12

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode nadere informatie van de
bestuurder ontvangen. Daarnaast heeft een inhoudelijke bespreking
plaatsgevonden. Curatoren zullen in komende verslagperiode nader overleg
met het bestuur hebben.

Toelichting
In afgelopen verslagperiode heeft overleg tussen Curatoren en de (indirect)
bestuurder plaatsgevonden over de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek. Ten aanzien van betalingen die zijn verricht in de
periode voor faillissement verschillen partijen van mening over de vraag of
deze betalingen verricht hadden mogen w orden. Ter afronding van dit
dispuut en ter voorkoming van een procedure hebben partijen een minnelijke
regeling getroffen, zodat het faillissement in de komende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

21-07-2022
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

25-07-2019
1

Nog in onderzoek. Zie paragraaf 7.5 van dit verslag.

Toelichting

25-10-2019
2

In onderzoek.

In onderzoek

24-01-2020
3

Toelichting
Zie 7.5.

In onderzoek

24-04-2020
4

In onderzoek

24-07-2020
5

In onderzoek

23-10-2020
6

Toelichting
Zie 7.5.

In onderzoek

22-01-2021
7

Toelichting
Zie paragraaf 7.5.

In onderzoek
Toelichting
Zie paragraaf 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

22-04-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

25-07-2019
1

Zie 7.5.

24-01-2020
3

In onderzoek.

24-04-2020
4

In het kader van het oorzakenonderzoek hebben curatoren ook onderzoek
gedaan naar de handelsw ijze van het bestuur. Curatoren hebben de eerste
bevindingen met het bestuur gedeeld en nadere vragen gesteld. Curatoren
zijn in afw achting van een antw oord van het bestuur. Daarnaast hebben
curatoren nog enkele ontbrekende stukken uit de administratie opgevraagd bij
het bestuur.

24-07-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zullen curatoren aanvangen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

25-07-2019
1

De komende verslagperiode zullen curatoren het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en de bevindingen met het bestuur delen.

24-04-2020
4

De komende verslagperiode zullen curatoren de opgevraagde stukken
bestuderen en het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

24-07-2020
5

De komende verslagperiode zullen curatoren de ontvangen stukken
bestuderen en beoordelen of nader onderzoek nodig is in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek alvorens tot een afronding te komen.

23-10-2020
6

Curatoren zijn nog bezig met het rechtmatigheidsonderzoek.

22-01-2021
7

Curatoren zijn nog in afw achting van een inhoudelijke reactie van het bestuur.
Curatoren zetten ondertussen het rechtmatigheidsonderzoek voort en
onderzoeken of op basis van de reactie van het bestuur het
rechtmatigheidsonderzoek tot een afronding kan komen.

22-04-2021
8

Zie 7.5.

22-07-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 191.766,49
Toelichting

25-07-2019
1

In het faillissement van Benlig bedragen de voorlopig erkende
boedelvorderingen van de verhuurders in totaal € 191.766,49. Daarnaast is in
het faillissement van Benlig van het UW V een loonvordering te verw achten uit
hoofde van de loongarantieregeling.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 204.885,37

25-10-2019
2

Toelichting
De voorlopige boedelvorderingen van de verhuurders bedragen in totaal €
204.885,37. Het UW V heeft de loonvordering nog niet ingediend.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 406.942,85

24-01-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend. De totale boedelvordering van het
UW V bedraagt
€ 188.744,23. De overige boedelvorderingen betreffen vorderingen van
verhuurders.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 433.377,39

24-04-2020
4

Toelichting
De boedelvorderingen van Benlig bedragen in totaal € 433.377,39. De
boedelvordering van het UW V bedraagt € 189.106,17. De boedelvorderingen
van de verhuurders bedragen in tezamen € 244.633,16.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 433.958,78

24-07-2020
5

Toelichting
De boedelvorderingen van Benlig bedragen in totaal € 433.958,78. De
boedelvordering van het UW V is gelijk gebleven. De boedelvordering van de
verhuurders is toegenomen en bedraagt thans tezamen € 244.852,61.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 433.958,78

23-10-2020
6

Toelichting
De boedelvorderingen van Benlig zijn gelijk gebleven en bedragen thans in
totaal € 433.958,78. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
boedelvorderingen ingediend.

€ 454.084,96
Toelichting

22-01-2021
7

De boedelvorderingen van Benlig bedragen momenteel in totaal € 454.084,96.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen boedelvorderingen ingediend.

€ 454.084,96

22-04-2021
8

Toelichting
De boedelvorderingen van Benlig bedragen thans in totaal € 454.084,96. In
het faillissement van Benlig Holding zijn geen boedelvorderingen ingediend.

€ 393.227,42

Toelichting

22-07-2021
9
21-07-2022
13

Curatoren onderzoeken de verschuldigdheid van eventuele rente over de
ingediende boedelvorderingen van de verhuurders. Curatoren verw achten de
posities van de verhuurders op korte termijn in kaart te kunnen brengen,
zodat het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 525.784,00

25-07-2019
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus in het faillissement van Benlig de volgende
vorderingen ingediend:
Loonheffing mei t/m juli 2018 + april 2019: € 174.610,=
Omzetbelasting meit t/m juli 2018: € 351.174,=
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 1.162.460,00

25-10-2019
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus in het faillissement van Benlig de volgende
vorderingen ingediend:
Loonheffing: € 201.186,=,
Omzetbelasting: € 961.274,=.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 1.162.448,07

24-04-2020
4

Toelichting
De totale preferente vordering van de fiscus inzake het faillissement van Benlig
bedraagt € 1.162.488,07. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
vorderingen ingediend.

€ 1.157.035,07

24-07-2020
5

Toelichting
De totale preferente vordering van de fiscus in het faillissement van Benlig
bedraagt € 1.157.035,07. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
vorderingen ingediend.

€ 1.157.035,07

23-10-2020
6

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus in het faillissement van Benlig is gelijk
gebleven en bedraagt thans € 1.157.035,07. In het faillissement van Benlig
Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 1.160.635,07

22-01-2021
7

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus in het faillissement van Benlig bedraagt
€ 1.160.635,07. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen
ingediend.

€ 1.160.635,07

22-04-2021
8

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus in het faillissement van Benlig is gelijk
gebleven en bedraagt thans € 1.160.635,07. In het faillissement van Benlig
Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 1.160.607,00

21-01-2022
11

€ 955.570,07

21-04-2022
12

€ 964.724,00

21-07-2022
13

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

25-07-2019
1

Van het UW V is een preferente vordering te verw achten uit hoofde van de
loongarantieregeling.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 194.955,41
Toelichting
In het faillissement van Benlig heeft het UW V een preferente vordering
ingediend van
€ 194.955.41.

24-01-2020
3

In het faillissement van Benlig Holding is geen preferente vordering van het
UW V ingediend.

€ 195.307,82

24-04-2020
4

Toelichting
In het faillissement van Benlig heeft het UW V een preferente vordering
ingediend van € 195.307,82.

€ 195.307,82

24-07-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering in het faillissement van Benlig
ingediend van € 195.307,82. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
vorderingen ingediend.

€ 195.307,82

23-10-2020
6

Toelichting
De vordering van het UW V is ook gelijk gebleven. De totale preferente
vordering van het UW V bedraagt momenteel € 195.307,82. In het faillissement
van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 195.307,82

22-01-2021
7

Toelichting
De vordering van het UW V is in het faillissement van Benlig gelijk gebleven en
bedraagt thans € 195.307,82. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
vorderingen ingediend.

€ 195.307,82

22-04-2021
8

Toelichting
De vordering van het UW V in het faillissement van Benlig is gelijk gebleven en
bedraagt momenteel € 195.307,82. In het faillissement van Benlig Holding zijn
geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

25-07-2019
1

Vooralsnog in beide faillissementen niet bekend.

€ 28,07
Toelichting
Belastingsamenw erking Oost-Brabant, vordering o.g.v. art. 138
W aterschapsw et.

21-01-2022
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

25-07-2019
1

Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben 29 concurrente crediteuren een
vordering ingediend. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
vorderingen ingediend.

55

25-10-2019
2

Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben 55 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

74

24-01-2020
3

Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben 74 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.
In het faillissement van Benlig Holding hebben zich geen concurrente
crediteuren gemeld.

76

24-04-2020
4

Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben 76 crediteuren een vordering ingediend.
In het faillissement van Benlig Holding hebben zich geen concurrente
crediteuren gemeld.

76

24-07-2020
5

Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben nog steeds 76 crediteuren een
vordering ingediend.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

77

23-10-2020
6

Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben 77 crediteuren een vordering ingediend.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

79
Toelichting
In het faillissement van Benlig hebben inmiddels 79 crediteuren een vordering
ingediend. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen

22-01-2021
7

ingediend.

79

22-04-2021
8

Toelichting
In totaal hebben 79 crediteuren een concurrente vordering ingediend in het
faillissement van Benlig. In het faillissement van Benlig Holding zijn geen
vorderingen ingediend.

80

22-07-2021
9

82

21-10-2021
10

83

21-01-2022
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.242.891,43

25-07-2019
1

Toelichting
In het faillissement van Benlig bedraagt de totale concurrente crediteurenlast €
1.988.527,33.

€ 3.298.103,11

25-10-2019
2

Toelichting
In het faillissement van Benlig bedraagt de totale concurrente crediteurenlast €
3.298.103,11.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 3.394.117,63

24-01-2020
3

Toelichting
In het faillissement van Benlig bedraagt de totale concurrente crediteurenlast
momenteel
€ 3.394.117,63.
In het faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen bekend.

€ 3.403.019,82

24-04-2020
4

Toelichting
In het faillissement van Benlig bedraagt de totale concurrente crediteurenlast €
3.403.109,82.

€ 3.402.074,82

24-07-2020
5

Toelichting
De ingediende vorderingen van de concurrente crediteuren in het faillissement
van Benlig bedragen tezamen € 3.402.074,82. In het faillissement van Benlig
Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 3.414.775,14

23-10-2020
6

Toelichting
De ingediende vorderingen van de concurrente crediteuren in het faillissement
van Benlig bedragen tezamen € 3.414.775,14. In het faillissement van Benlig
Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 3.455.425,56

22-01-2021
7

Toelichting
De ingediende vorderingen van de concurrente crediteuren in het faillissement
van Benlig bedragen thans in totaal € 3.455.425,56. In het faillissement van
Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 3.455.425,56

22-04-2021
8

Toelichting
De totale vordering van de concurrente crediteuren in het faillissement van
Benlig is gelijk gebleven en bedraagt momenteel € 3.455.425,56. In het
faillissement van Benlig Holding zijn geen vorderingen ingediend.

€ 3.462.961,68

22-07-2021
9

€ 3.460.730,52

21-10-2021
10

€ 3.460.881,64

21-01-2022
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze de faillissementen
afgew ikkeld zullen w orden.

25-07-2019
1

Gelet op het grote aantal boedelvorderingen verw achten curatoren vooralsnog
dat het faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

24-04-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn door curatoren aangeschreven en de ingediende
vorderingen zijn verw erkt.

25-07-2019
1

De ingediende vorderingen zijn verw erkt.

24-01-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van lopende procedures is in de eerste verslagperiode niet gebleken.

25-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

25-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

25-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen curatoren de volgende acties uitzetten:

25-07-2019
1

in kaart brengen kosten en opbrengsten tijdens voortzetting;
nadere analyse oorzaken faillissement;
afronden doorstart;
verkoop activa;
aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zullen curatoren de volgende acties uitzetten:
onderzoek oorzaken faillissement;
afw ikkelen doorstart en positie Belastingdienst;

25-10-2019
2

voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zullen curatoren de volgende acties uitzetten dan
w el voortzetten:

24-01-2020
3

voortzetten oorzaken onderzoek;
voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.
De komende verslagperiode zullen curatoren het oorzakenonderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

24-04-2020
4

De komende verslagperiode zullen curatoren het oorzakenonderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek afronden.

24-07-2020
5

De komende verslagperiode zullen curatoren de ontvangen stukken van het
bestuur bestuderen en aan de hand daarvan beoordelen of nader onderzoek
naar de oorzaken en rechtmatigheid noodzakelijk is.

23-10-2020
6

De komende verslagperiode zullen curatoren het rechtmatigheidsonderzoek
verder voortzetten.

22-01-2021
7

De komende verslagperiode zullen curatoren het rechtmatigheidsonderzoek
verder voortzetten.

22-04-2021
8

In komende verslagperiode zullen curatoren het rechtmatigheidsonderzoek
aan de hand van de inhoudelijke reactie van de bestuurder voortzetten.
Curatoren hebben het streven het rechtmatigheidsonderzoek in komende
verslagperiode af te ronden.

22-07-2021
9

In komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond en zullen de conclusies w orden gedeeld.

21-10-2021
10

Curatoren zijn in afw achting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder
voor afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Na afronding van het
onderzoek, zullen de conclusies w orden gedeeld.

21-01-2022
11

Curatoren zullen het onderzoek in komende verslagperiode afronden en met
de bestuurder bespreken.

21-04-2022
12

Curatoren zullen de positie van de boedelschuldeisers in komende
verslagperiode afronden, zodat het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

21-07-2022
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer de faillissementen afgew ikkeld
zullen w orden.

25-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

21-07-2022
13

Bijlagen
Bijlagen

